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Datové schránky vyvolaly znač-
ný rozruch. Zákon o jejich užívání a 
zřízení v Česku jaksi předběhl ostat-
ní Evropu, mnozí přípravu podceni-
li a samotný rozjezd neprobíhal tak 
hladce, jak by měl. Zeptali jsme se 
Mgr. Jany Zbrankové z organizač-
ního oddělení kanceláře tajemníka 
magistrátu, jak si počínalo město v 
této oblasti.

 Prosím, připomeňte - co to jsou 
datové schránky?

 Informační systém datových schrá-
nek je součástí rozsáhlého vládního 
projektu elektronizace veřejné sprá-
vy - tzv. eGovernmentu  (symbolem 
celého projektu je oranžový panáček 
„eGON“). 

 Tento projekt započal vybudo-
váním rozsáhlé sítě CzechPOIN-
Tů - kontaktních míst, která jsou 
dostupná každému občanovi i na té 
nejmenší obci. Pokračuje budová-
ním komunikační infrastruktury ve-
řejné správy (jakýchsi cest pro tok 
elektronických informací) a již zmí-
něnou elektronizací „oběhu doku-
mentů“. 

 Dalším krokem by mělo být zave-
dení „základních registrů“, jejichž 
principem je „centralizace dat“ - na-
místo nynějších desítek (možná sto-
vek) různých registrů a neustálého 
vyplňování údajů a formulářů na 
úřadech by pak všechny úřady měly 
k dispozici čtyři základní registry se 
všemi údaji nutnými pro jejich čin-
nost - řečeno velmi ve zkratce. 

 Ale zpět k datovým schránkám. 
Datové schránky jsou nástrojem k 
doručování elektronických doku-
mentů. Zřizuje je a spravuje Minis-
terstvo vnitra, samotný systém je 
však provozován Českou poštou.

 Proč byly zavedeny datové 
schránky? 

 Jak už bylo řečeno, datové schrán-
ky slouží elektronizaci veřejné sprá-
vy - konkrétně pro doručování elek-
tronických dokumentů.

 Datové schránky byly k 1. 7. 2009 
automaticky zřízeny Ministerstvem 
vnitra ČR, a to všem „orgánům ve-
řejné moci“ (úřadům a institucím) 
a „právnickým osobám zapsaným v 
obchodním rejstříku“. Právnickým 
osobám, které v obchodním rejstří-
ku zapsány nejsou, fyzickým osobám 
podnikajícím nebo fyzickým oso-
bám (občanům) datovou schránku 
zřídí Ministerstvo vnitra ČR, pokud 
o její zřízení požádají. Požádat lze 
prostřednictvím služby CzechPO-
INT, kterou poskytují obecní a měst-
ské úřady, Česká pošta popř. Hospo-
dářská komora.

 Zpočátku měl systém nastaven tzv. 
„měkký rozjezd“, což znamenalo, že v 
přechodném období měl každý, ko-
mu byla datová schránka zřízena ze 
zákona, možnost si sám zvolit datum 
její aktivace. Všem, kteří si datovou 
schránku neaktivovali sami, byla da-
tová schránka aktivována automatic-
ky k 1. 11. 2009.

Město Jihlava aktivovalo svou dato-
vou schránku 26. 10. 2009.

Jana Zbranková: Městská datová
schránka funguje zatím bez problémů

 Jak se město připravovalo na za-
vedení datových schránek?

 Jakmile vstoupil v platnost zákon 
„o elektronických úkonech“ (1. 7. 
2008) - rok před spuštěním vlastních 
datových schránek, byl na magistrá-
tu vytvořen pracovní tým, který měl 
přípravu celého projektu - zavedení 
datové schránky do běžné praxe na-
šeho úřadu - na starosti. 

 Je to tedy týmová práce, a to pře-
devším s kolegy z odboru informati-
ky, ale samozřejmě i z ostatních od-
borů, protože tato problematika má 
přesah téměř do všech každodenních 
činností celého úřadu. 

 Ještě před vlastní aktivací naší da-
tové schránky byli všichni pracovníci 
magistrátu proškoleni v novém způ-
sobu práce. Pravidelná školení stále 
ještě pořádáme i pro všech 79 obcí 
Jihlavska a pro jimi zřizované orga-
nizace.

 Jaké problémy řešilo město na 
začátku provozu?

 Naše datová schránka byla spuště-
na bez jakýchkoli problémů, provoz 
samotný se však ani u nás neobešel 
bez „dětských nemocí“ - některé se 
postupně objevují ještě dnes, ale ne-
ní to nic tak fatálního, aby to bránilo 

používání datové schránky jako ta-
kové. 

 O tom, že datová schránka oprav-
du bez problémů funguje, svědčí i 
fakt, že za první víc jak měsíc provo-
zu jsme přijali 1525 datových zpráv a 
2909 datových zpráv jsme odeslali. 

 Věříme, že časem nastane i ona sli-
bovaná úspora času a fi nancí, nicmé-
ně v tuto chvíli je nutno přiznat, že 
takto radikální změna přinesla kom-
plikace především v organizaci práce 
a mnohde bohužel i časově nároč-
nější administrativu.  

 
 Můžete být konkrétnější?
 Nejzdlouhavější je v této chvíli ur-

čitě ověřování, jestli daný adresát má 
nebo nemá datovou schránku. Před 
každým odesláním každého jednot-
livého dokumentu musí každý pra-
covník úřadu zjistit, jestli dotyčný 
adresát má nebo nemá zpřístupně-
nou datovou schránku, byť by do-
kumenty odesílal na stejnou adresu 
každý den v týdnu.

 Hovořila jste o fi nančních nákla-
dech...

 Pokud se ptáte na úsporu fi nanč-
ní, lze ji poměrně obtížně vyjádřit, 
protože datovou schránkou se posílá 
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veškerá korespondence (po-
kud to povaha dokumentu 
umožňuje), a je velmi těžko 
defi novatelné, kolik dopisů 
by se v papírové podobě po-
sílalo tzv. „obyčejně“ (tedy za 
deset korun) a kolik na různé 
typy doručenek, jejichž cena 
se dnes pohybuje kolem 36 
korun. 

 Nicméně v tuto chvíli to 
pro náš úřad absolutní úspo-
ra určitě je, protože veškeré 
náklady spojené s odesíláním 
datovou schránkou jsou za 
orgány veřejné moci zatím 
hrazeny ze státního rozpočtu. 

 Jaké možné další problé-
my mohou datové schránky 
přinést?

 Nejenom úřadu, ale i ad-
resátům může novinka půso-
bit jisté praktické problémy. 
Vezměme např. stavební (ale 
i jakékoli jiné) rozhodnutí. 
Doposud jej adresát vždy do-
stal zdarma poštou v obálce 
s modrým pruhem (obvykle 
si pro něj bohužel musel na 
poštu osobně zajít). 

 Nyní, když si zřídí dato-
vou schránku, dostane jej do 
datové schránky - samozřej-
mě také zdarma. V datové 
schránce je soubor uložen 
90 dnů, a pak se automatic-
ky smaže, takže je třeba, aby 
si jej příjemce někam uložil 
a dál se o něj také staral (tak, 
aby jej mohl přečíst třeba i za 
padesát let). 

 Pokud bude potřebovat ně-
kde doložit listinnou podobu 
takového dokumentu, může 
si jej nechat tzv. „autorizova-
ně zkonvertovat“ (což zna-

mená důvěryhodně převést do listin-
né podoby, která potom má hodnotu 
originálu), a to na libovolném praco-
višti CzechPOINT. 

 Tato služba je ovšem zpoplatněná, 
a to třiceti korunami za stránku, což 
se třeba při rozsahu deseti stran už 
docela prodraží, navíc stejně „na ten 
úřad (poštu) musím“. Takže i zde je 
úspora času a peněz trochu relativní.

 Závěrem - výhled do budouc-
na...?

 Vzhledem k rychle se vyvíjejícím 
technologiím a stále se zvyšujícímu 
tempu našeho života je vykročení 
směrem k elektronizaci veřejné sprá-
vy určitě krokem tím správným smě-
rem. Jenom bychom v euforii, že se 
„konečně zbavíme těch prokletých 
papírů“, neměli zapomínat ty, co při-
jdou po nás. 

 Naši předkové nám předali kilo-
metry vzácných rukopisů na perga-
menu či papíře, všechny vlastnoruč-
ně podepsané... A co my? Bude za 
sto let k prokázání toho, že můj dům 
je opravdu můj, dostačovat digitální 
soubor na „fl ash disku“ s elektronic-
kým podpisem, jehož platnost vypr-
šela už před devadesáti devíti lety...?
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